afbrænding af
haveaffald

tema

Kender du reglerne for afbrænding af haveaffald? Find ud af, hvad du må
og ikke må.
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Distrikarbejde evaluering

Nye regler for afbrænding
af haveaffald

1. marts 2010 trådte nye regler i kraft

der sker overtrædelse af vilkårene for

vedrørende afbrænding af haveaffald,

afbrænding af haveaffald

lejrbål og sankthansbål i Stevns Kommune.

• så grene og andre brandbare affaldstyper fra bevoksninger på grunden
bortskaffes forsvarligt og ikke oplæg-

Formål med reglerne

ges som afskærmning i skel, da dette

Formålet med reglerne er at sikre, at

kan medføre fare for, at en eventuel

afbrændingen af haveaffald, lejrbål og

brand i området spredes.

sankthansbål sker:
• på en forsvarlig måde - både for personsikkerheden og miljøet
• uden væsentlige ulemper for omgivelserne
• så der skabes størst mulig sikkerhed

Haveaffald
De nye regler betyder, at du kun må afbrænde
mindre mængder rent, tørt/vissent haveaffald
på din egen grund i landzone i perioden 1.
december - 1. marts.

for, at ilden ikke spredes
• så dyrelivet skånes ved, at der ikke er

Du må ikke afbrænde haveaffald i

mulighed for at bygge bo i affald på

byzone og sommerhusområder. Byzo-

bålpladsen

neområderne omfatter Hellested, Hårlev,

• så ansvaret kan tilbageføres til producenten af affaldet i tilfælde af, at

Klippinge, Rødvig, Store Heddinge, Strøby, Strøby Egede og del af Valløby.

Afbrænding af haveaffald må ske fra

til ild og gløder er fuldstændig slukket.

solopgang og skal være afsluttet senest 1
time efter solnedgang samme dag.

Afstande til bygninger m.m.
For en mængde på højst 200 l (0,2 m3) skal

Lejrbål

afbrænding ske i en afstand af mindst:

Det er i hele kommunen - i byzone, sommer-

• 10 meter fra bygning med hårdt tag

husområder og landzone - tilladt at lave min-

• 30 meter fra bygninger med tag af

dre lejrbål beregnet til madlavning og hygge
på særligt indrettede pladser - dog forudsat, at
afstandskrav overholdes.

strå eller let antændeligt materiale
• 30 meter fra stakke og andre oplag
i det fri af let antændelige stoffer,
større oplag af bearbejdet træ, plast,

Afbrænding af lejrbål må ske året rundt fra

brændbar emballage og lignende

solopgang og skal være afsluttet senest 1 time

samt oplag af brandfarlige væsker,

efter solnedgang samme dag. Til lejrbål må

F-gas, trykbeholdere med brandfarli-

der maksimalt anvendes 1 m3 rent, tørt træ.

ge gasser, samt overjordiske naturgas-installationer

Regler for afbrænding

• 30 meter fra nåletræsbevoksninger

Når du afbrænder lejrbål/haveaffald, skal du

og anden brændbar vegetation, her-

være opmærksom på, at afbrændingen skal

under brændbare markafgrøder.

foregå på en måde, så der ikke er fare for
spredning af ilden.

For en mængde over end 200 l (0,2 m3) skal
afbrænding ske i en afstand af mindst:

Afbrændingen må ikke medføre væsent-

• 30 meter fra bygninger med hårdt tag

lige ulemper for omgivelserne, herunder

• 30 meter fra brændbare markafgrøder

vej- og lufttrafik samt omkringliggende

• 100 meter fra bygninger med tag

ejendomme. Af hensyn til dyre- og fugleliv må du først klargøre bålet 2 dage før,
det afbrændes.

af strå eller andet let antændeligt
materiale
• 100 meter fra stakke og andre oplag i
det fri af let

antændelige stoffer,

Affaldet skal være så tørt, at afbrændin-

større oplag af bearbejdet træ, plast,

gen kan forløbe uden væsentlig røgdan-

brændbar emballage og lignende

nelse, og uden at affaldet ligger i længere

samt oplag af brandfarlige væsker,

tid og ulmer. Du må ikke brænde større

F-gas, trykbeholdere med brandfarli-

stykker træ, der ikke kan afbrændes på

ge gasser, samt overjordiske naturga-

en gang.

sinstallationer
• 100 meter fra nåletræsbevoksninger

Alle former for afbrænding skal ske under
konstant tilsyn af en myndig person, ind4

Afbrænding af haveaffald

og anden brændbar vegetation.

200 %
I vindretningen fordobles
den afstand, du skal holde til
bygninger.

Bemærk: I vindretningen fordobles

sankthansbål på sankthansaften, har du

afstandene!

mulighed for at aftale en senere afbrænding med Stevns Brandvæsen.

Sankthansbål
Etablering af sankthansbål må tidligst

Ved perioder med tørke kan der udstedes

påbegyndes den 1. juni. Sankthansaften

et generelt afbrændingsforbud. Dette vil

(23. juni) må du afbrænde haveaffald

blive annonceret i dagspressen og på

frem til 4 timer efter solnedgang.

kommunens hjemmeside.

Er det for vådt til, at du kan afbrænde dit
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Ved afbrænding af sankthansbål skal

Andre typer af affald

følgende afstande overholdes:

Følgende affaldstyper er ikke omfattet af

• 30 meter fra bygninger med hårdt
tag

denne folder, men omfattes af bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens

• 60 meter fra brændbare markafgrøder bekendtgørelse om forbud mod markaf• 200 meter fra bygninger med tag

brænding af halm m.v. (Bekendtgørelse

af strå eller andet letantændeligt

nr. 1317 af 20. november 2006) samt

materiale

bestemmelserne i Beredskabslovens

• 200 meter fra stakke og andre oplag

bekendtgørelse om brandværnsforan-

i det fri af let antændelige stoffer,

staltninger ved afbrænding af halm, kvas,

større oplag af bearbejdet træ, plast,

m.v. (Bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni

brændbare emballager og lignende

2013):

samt oplag af brandfarlige væsker,
F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser, samt overjordiske naturgasinstallationer
• 200 meter fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation.

a) Halm der har været anvendt til
afdækning
b) Mindre spild af halm og hø i forbindelse med presning
c) Våde halmballer
d) Affald fra styning af levende hegn i
landbruget
e) Gamle stråtage og rester fra nytæk-

Bemærk: I vindretningen fordobles
afstandene!

ning
f) Kvas og træstød fremkommet ved
afdrift i skoven

Bortskaffelse af haveaffald
Haveaffald, der ikke afbrændes, kompo-

Mere information

steres, flishugges eller lignende på egen

Du kan læse mere om affald, haveaffald,

grund, skal du bortskaffe via kommunens

genbrugspladser mm. på stevns.dk under

ordninger for haveaffald.

Byg & Bo. Her kan du også læse Regulativ for

Der er i Stevns Kommune afhentning af

afbrænding af haveaffald og bål.

haveaffald 2 gange årligt, ligesom du hele
året kan aflevere haveaffald på kommunens

Ordliste

genbrugspladser.

Haveaffald
er grene og lignende fra beskæring af

Af hensyn til brandfare og fare for spredning

træer og buske, samt øvrige plantedele

af evt. brand må du ikke bruge grene eller

produceret på grunden.

andet træaffald som afskærmning i skel
el.lign.
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Lejrbål

Sommerhusområder

er bål, som udelukkende er beregnet til

er områder, der i kommuneplan og/eller

madlavning og hygge.

lokalplan er udlagt til sommerhusbebyggelse.

Byzone
er de byer, der ifølge kommune- og/

Landzone

eller lokalplan er defineret som byzone. I

er områder, der ikke er omfattet af byzone

Stevns Kommune drejer det sig om Hel-

eller sommerhusområder.

lested, Hårlev, Klippinge, Rødvig, Store
Heddinge, Strøby, Strøby Egede samt del
af Valløby.
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